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HØRINGSSVAR ANGÅENDE GJENNOMGANG AV GRUNNSTØNADSORDNINGEN 

 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 diagnoseorganisasjoner for ungdom. Vi er 

en kunnskapsleverandør og samarbeidspartner innenfor utdanning inkluderende arbeidsliv, 

ungdomshelse og brukermedvirkning. 

 

 
Unge funksjonshemmede er positive til departementets initiativ, og mener slike gjennomganger bør 

foretas for å sikre målrettede ordninger. Det er viktig å sikre at grunnstønaden er treffsikker og 

reflekterer reelle merkostnader for mottakerne. Derfor mener vi at departementet må tenke nytt slik at 

ordningen gjenspeiler den medisinske- og teknologiske utviklingen. Vi håper en gjennomgang av 

regelverk og rutiner vil bidra til en tidsriktig og treffsikker ordning som gjenspeiler brukernes behov og 

reelle merkostnader.  

 

 

Ungdoms økonomiske levekår 

Ungdom befinner seg i en unik livsfase. Overgangen fra barn til voksen er preget av store endringer og 

begynnelsen på et selvstendig liv. Det er i denne fasen man studerer eller har sin aller første jobb. For 

ungdom med funksjonsnedsettelser innebærer denne overgangen ofte enda større omveltninger enn for 

ungdom for øvrig. Det er også tidspunktet hvor flere går fra å være økonomisk avhengige av sine 

foreldre til å måtte orientere seg i en ny tilværelse som ung ufør. Felles for alle er at det er nettopp i 

ungdomstiden man har lavest inntekt, og oftest færrest muligheter til selv å øke denne.  

 

Vi vet at det å leve med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom fører med seg økte økonomiske 

kostnader. Grunnstønaden er en av ordningene som skal kompensere for merutgiftene en har i 

forbindelse med helsetilstanden. Per i dag treffer ordningen lavinntektsgrupper godt, men den fanger 

ikke opp de med aller svakest økonomi. Det er grunn til å tro at en stor del av unge med 

funksjonsnedsettelser er å finne i denne gruppen. Det kan være utfordrende for disse å nå minstesatsen 

for ordningen når denne er satt til 8040kr per år, samtidig som de vil kunne ha et stort behov for 

kompensasjon for merutgifter under dette. 

 

Unge funksjonshemmede mener grunnstønadsordningen må forbli forankret i Folketrygden. 

 

Unge funksjonshemmede mener at satsene i grunnstønadsordningen må reflektere faktiske utgifter. 

 

Unge funksjonshemmede mener at sats 1 (8040kr pr. år) i ordningen bør justeres ned for å fange opp de 

med aller lavest inntekter og dermed muligheter for forbruk.  

 

 

Stønad for symptomlindring og forebyggende behandling  

Nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom kan være medfødt, men kan også erverves senere i livet. 

Ens funksjonsevne eller tilstand er heller ikke nødvendigvis stabil gjennom livet, og mange vil oppleve 

perioder hvor de er sykere enn i andre. Ungdomstiden er for mange livsfasen hvor symptomer oppstår 
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og utredning påbegynnes. Mange vil ha nytte av forebyggende behandling og symptomlindring gjennom 

for eksempel diett for de med mistenkt fordøyelsessykdommer, eller kremer/salver for de med mistenkt 

hudlidelse. Dette vil potensielt føre med seg betydelige merkostnader for unge i en allerede sårbar 

økonomisk situasjon.  

 

Unge funksjonshemmede ber departementet vurdere å utvide mottakergruppen til å inkludere 

forebyggende behandling for personer med påviste symptomer i påvente av endelig diagnose. 

  

 

Drift av tekniske hjelpemidler 

Unge funksjonshemmede har forståelse for Probas ønske om økt effektivitet, men vil allikevel advare 

mot å overføre ansvar for dekning av drift av tekniske hjelpemidler til Hjelpemiddelsentralene. Dette vil 

føre til en fragmentering av det totale utgiftsbildet for våre grupper, og vil kunne føre til at færre får 

innvilget grunnstønad. Det er viktig at dette forblir en del av grunnstønaden for å korrekt reflektere de 

samlede merutgiftene mottakerne har. 

 

Unge funksjonshemmede mener drift av tekniske hjelpemidler skal forbli under grunnstønadsordningen, 

og ikke overflyttes til NAVs hjelpemiddelsentraler. 

  

 

Utrede muligheter for standard satser 

Unge funksjonshemmede har forståelse for at søknader om grunnstønad kan være krevende å behandle 

da det ofte innebærer større eller mindre grad av skjønn. Vi er opptatt av likebehandling, og er glade for 

at dette tilsynelatende har bedret seg etter at saksbehandlingen ble konsentrert ved to lokasjoner. 

Allikevel viser rapporten at både saksbehandlere og brukere er bekymret for graden av skjønn som 

utvises og konsekvensene dette har både for saksbehandleres arbeid og likebehandling av søknader.  

For å lette saksbehandlingen og øke likebehandling vil vi oppfordre departementet til å utrede 

muligheter for økt bruk av standard satser for de diagnoser og områder hvor dette kan være passende. 

Dette gjøres allerede ved cøliaki (sats 4), og det er grunn til å tro at dette kan passe også andre grupper. 

Det er også et faktum at ordningens dokumentasjonskrav kan være krevende å møte for enkelte grupper 

som ellers faller inn under ordningen. Det kan for eksempel være krevende for enkelte personer med 

ADHD å samle på kvitteringer, og sende inn innen fristen.  

 

Unge funksjonshemmede ber departementet utrede muligheter for bruk av standard satser for diagnoser 

og områder hvor dette kan føre til økt likebehandling av søknader, og økt treffsikkerhet for ordningen 

som helhet. 

 

 

Kontroll av avslag av søknad på lik linje med innvilgelse 

Unge funksjonshemmede forstår NAVs behov for internkontroll, men vi stiller oss undrende til at dette 

kun utføres ved innvilgelse av søknad om grunnsøknad, og ikke ved avslag. Det kan absolutt være klokt 

at en søknad er innom to ulike saksbehandlere, men dette bør gjøres også ved avslag. På den måten kan 

søkerne være sikker på at søknaden har vært grundig behandlet, og sender signal om at NAV tar 

brukeren på alvor ved å ettergå egne avgjørelser.  

 

Unge funksjonshemmede mener avslag på grunnstønad bør dobbelkontrolleres på lik linje med 

innvilgelse av grunnstønad.  
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Unge funksjonshemmede viser til høringssvar fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), og 

ønsker å støtte deres synspunkter når det gjelder følgende punkter: 

 Kostnader til behandling av hudlidelser 

 Merkostnader til diett ved sykdom 

 Merkostnader til drift og vedlikehold av eldre biler 

 

Felles for disse punktene er behovet for en oppdatert stønadsordning hvor faktiske forhold og utgifter 

blir hensyntatt. På lik linje med FFO anmoder Unge funksjonshemmede departementet om å tenke nytt 

slik at ordningen reflekterer samfunnsutviklingen. Enkelte produkter man fikk støtte til før finnes ikke 

lenger, samtidig som nye og nødvendige produkter ikke dekkes. Dette tilsier at gjennomgangen av 

ordningen er høyst nødvendig.  

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

                                   
 

Camilla Lyngen                                                                Synne Lerhol 

Styreleder                                                                         Generalsekretær 

 


